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رفسنجان - امیرکبیر شرقی کوچه 5آدرس محل سکونت: 
اتمام خدمتوضعیت نظام وظیفه: 

    تحصیالت

 /  1390 تا 1392/ معدل 14.6دانشگاه ازادگرایش انتقال و توزیع// کارشناسی برق

 /  1376 تا 1378/ معدل 16دانشگاه چمران کرمانگرایش قدرت// فوق دیپلم برق

    پیشینه شغلی

 /  مهندسی برق/ اپراتور بهره بردار  /  تیر ۱۳۸۲ تا هم اکنونبرق منطقه ای کرمان

  /  نرم افزار و فناوری اطالعات/ برنامه نویس دلفی  /  فروردین ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۲راسپینا فراگستر

عضو گروه برنامه نویسی سیستم انبار توضیحات:
عضو گروه برنامه نویسی سیستم داروخانه

HIS عضو گروه برنامه نویسی سیستم بیمارستانی

 /  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ تکنیسین کالیبراسیون  /  مهر ۱۳۸۱ تا تیر ۱۳۸۲کارخانه کابل مسی مجتمع صنعتی رفسنجان

 /  منابع انسانی و آموزش/ دبیر دروس هنرستانی برق  /  مهر ۱۳۷۸ تا خرداد ۱۳۸۰آموزش و پرورش

 /  منابع انسانی و آموزش/ مدرس زبان  /  تیر ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۹۰موسسه زبان اشا

    پروژه ها

 /  یکی از بنیانگذاران و برنامه نویسرفسا

 /  برنامه نویس کنترولر / برنامه نویس میکروربات مین یاب دستی

 /  طراح و برنامه نویسبرنامه آموزشگاهی / ویژه آموزشگاه زبان

HIS فراگستر راسپینا شرکتSQL برنامه نویس دلفی و  / 

1 / 2

http://talentyab.com


 

    دانش و مهارت

    دانش تخصصی

 // خوببرنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها 
 // خوببرنامه نویسی اندروید 

 // خوببرنامه نویسی وب 
Microsoft SQL Server خوب // 

 SQL خوبزبان // 
 (PHP) خوبنرم افزار کدنویسی صفحات وب // 

 AVR خوبمیکروکنترلر // 
 (Delphi) پیشرفتهمحیط برنامه نویسی دلفی // 

    زبان

Cambridge English: Preliminary - PET // متوسطانگلیسی 
cambridge new cutting edge certificate // متوسطانگلیسی 

    نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری
تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری
خالقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)
مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

    مختصری از من

عاشق برنامه نویسی از هرنوع (ویندوز ،وب ،اندروید ،میکروکنترولر)
نوآوری را دوست دارم

کار گروهی و تقسیم کار بهم انرژی میده
از انجام کارهای به ظاهر نشدنی خوشم میاد
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